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Orientações para aplicação do processo 
 

Os procedimentos abaixo deverão ser repetidos por vários dias, assim se tornaram mais efetivos e a 

manifestação da Abundancia mais abrangente, pois a cada dia serão trabalhados pontos de bloqueio 

emocional, espiritual e físico que impedem que a Abundância se manifeste e a cada dia sua realidade ao 

redor vai mudando, as coisas vão ficando mais leves. 

 

A forma de ativação é dizer o comando uma vez e repetir o pulsar 18 vezes e depois repetir o conjunto mais 

duas vezes. 

 

EU SOU Ativar Sistema para Proteção Espiritual em Luz 

 

EU SOU Ativar Pulsar, pulsar, pulsar, pulsar, pulsar, pulsar. AGORA 

EU SOU Ativar Pulsar, pulsar, pulsar, pulsar, pulsar, pulsar. AGORA 

EU SOU Ativar Pulsar, pulsar, pulsar, pulsar, pulsar, pulsar. AGORA 

 

EU SOU Ativar Sistema para Proteção Espiritual em Luz 

 

EU SOU Ativar Pulsar, pulsar, pulsar, pulsar, pulsar, pulsar. AGORA 

EU SOU Ativar Pulsar, pulsar, pulsar, pulsar, pulsar, pulsar. AGORA 

EU SOU Ativar Pulsar, pulsar, pulsar, pulsar, pulsar, pulsar. AGORA 

 

EU SOU Ativar Sistema para Proteção Espiritual em Luz 

 

EU SOU Ativar Pulsar, pulsar, pulsar, pulsar, pulsar, pulsar. AGORA 

EU SOU Ativar Pulsar, pulsar, pulsar, pulsar, pulsar, pulsar. AGORA 

EU SOU Ativar Pulsar, pulsar, pulsar, pulsar, pulsar, pulsar. AGORA 
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Sequencia desta Meditação. 

 
1. Abertura da Meditação com a Respiração do infinito 

 
2. EU SOU Ativar Sistema para Proteção Espiritual em Luz 

 
3. Efetuar meditação do lago para harmonizar as energias de todos 

 

4. Leitura e discussão do artigo:  
 
As energias do 11/11 
 

5. Leitura e discussão do artigo:  
 
União Sagrada e o Coração Divino: 11/11/8 
 
Comando: 
 
EU SOU Ativar Corpo Pentadimensional em Luz  

6. Leitura e discussão do artigo:  
 
ATIVANDO NA POTÊNCIA 11:11 
 
Comando:  

EU SOU Ativar Ritual da Prosperidade em Luz 

Repetir diariamente até 12/12/15 

 

7. Encerramento e aterramento das energias  
 

8. EU SOU Ativar Aterramento universal em Luz 
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AS ENERGIAS DO 11/11 

Trechos de diversas canalizações sobre 11/11 

Esta semana é um momento muito poderoso para novos inícios e mega mudanças em sua vida.  

Com a lua nova em Escorpião, em 11/11, esteja presente no que você está criando e estabeleça 

algumas intenções pessoais ousadas do que você quer experienciar, ser e fazer em seguida. 

Luas novas são sempre um excelente catalisador para o início de um novo capítulo em sua vida, ou 

obter um novo começo com um projeto ou pessoa atual. Esta lua nova – em parte porque ela cai no 

portal 11/11 – incorpora um impulso energético ampliado para a mudança positiva. Isto não se 

refere apenas a um dia – 11/11 – as energias estarão reverberando como ondas durante dias 

depois disto. 

O fenômeno do 11/11 amplia a energia benéfica do número mestre 11, abrindo um portal de 

iluminação. 

Deixem que as suas emoções surjam, liberem-nas e curem-se, saibam que esse é um processo de 

manifestar a liberdade em seu ser e em sua realidade. 

O reconhecimento da sua constante conexão e comunicação com o Criador vai permitir-lhes 

reconhecer a magia de se sentir plenamente como um com tudo o que é o Criador. 

Assim, muito mais dádivas e oportunidades lhes serão apresentadas ou devolvidas. Vocês ESTÃO 

prontos, meus queridos. Esses são os tais momentos em que a capacidade de brilhar nos campos 

que vocês escolheram tornar-se-á tão visível, que vocês vão perguntar por que já duvidaram das 

suas capacidades. 

Queridos, chegou a hora de remover a venda dos olhos. Escancarem os seus olhos mágicos e 

VEJAM o que sabíamos o tempo todo. 

 

Que visão se apresenta diante de vocês! Tudo porque tiveram a coragem e a força moral de trilhar 

corajosamente um novo território sem roteiro. 

 

Vocês serão conhecidos como os Pioneiros Mestres nesta Nova Terra imaculada.  
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UNIÃO SAGRADA E O CORAÇÃO DIVINO: 11/11/8(*) 
 

Mensagem do Arcanjo Miguel Canalizada por Celia Fenn 

07 de novembro de 2015 

Amada Família da Luz, as energias estão se acelerando, à medida que vocês avançam para o Portal Estelar 

11/11, em 11 de novembro. Será um momento poderoso na transformação da Nova Terra, um momento 

em que as energias da União Sagrada e o Coração Divino se reúnem para dar início e ativar a Nova Criação 

na Terra. Será também um momento em que o seu Corpo Multidimensional estará pronto para ativar o 

Modelo do novo Corpo Pentadimensional no interior dos Projetos Celulares. 

 

UNIÃO SAGRADA: CÉU, TERRA E O CORAÇÃO DIVINO 

 

Neste período do ano, o Sol/Solaris e a Estrela Azul do Sistema de Sírius se reúnem como “dois sóis” em suas 

vizinhanças galácticas, na Galáxia da Rosa Dourada (Via Láctea). Eles entram em um alinhamento 

geométrico sagrado conhecido como “Vesica Pisces”. Isso ocorre quando duas “esferas” de energia se 

juntam e criam um espaço para a “semeadura” mútua de novas ideias, novas energias e novas formas. 

 

Nesse caso, a Vesica Pisces abre um acesso para o Grande Sol Central, inundando os dois sistemas estelares 

com ondas de Luz Diamantina e de Energia Criativa, oriundas do Coração Divino no Grande Sol Central. Essa 

poderosa onda de energia, então, reverbera ao redor da galáxia à medida que ondas sobre ondas de Códigos 

de Luz e de informações são transmitidos. 

 

Em relação à sua Amada Terra, enquanto vocês elevaram a sua frequência e se alinharam com a quinta 

dimensão e dimensões superiores, vocês se tornaram mais capacitados a receber essas ondas de 

Frequência Elevada de Luz que emanam do Coração Divino. Vocês são capazes de sentir, de modo mais 

intenso, os raios de luz originais que emanam do Coração Único no centro de Todas as Coisas. 

 

Esse processo vem ocorrendo em conjunto com a desintegração do sistema global da velha 

tridimensionalidade e o surgimento de novas formas de comunidade na Terra.  

Os Seres Cristais/Índigos estão agora prontos para colaborar e fazer a diferença, conforme expressam a 

Missão de sua Alma na Terra. Vocês estão observando novos governos, tais como no Canadá, que estão 

sendo escolhidos para substituir os velhos métodos por novas ideias e novas energias. Então, vocês também 

estão percebendo os movimentos estudantis, em lugares como a África do Sul, em que os jovens, a geração 

cristal, estão avançando para dizer “não” e “basta”.  

Esse turbilhão de mudanças está em alinhamento com todo o trabalho que os Trabalhadores da Luz e os 

Guerreiros da Luz realizaram, a fim de ancorar as grades da Nova Terra, e acolher as novas energias 

planetárias, que estão criando uma Comunidade Planetária em um nível superior de consciência. 

 

Amada Família da Luz, embora esse momento possa parecer caótico, queiram ficar atentos também às 

profundas mudanças que estão acontecendo na Terra. O planeta está recebendo Códigos de Luz e 

informações transformadoras vindos do Coração Divino, e esse momento de União Sagrada está sendo 

recebido como Códigos de Luz e armazenados no Coração Planetário e em seu Coração Sagrado Divino. Em 

ambos os casos, esses Códigos de Luz vão ajudar e acelerar a sua Ascensão e Transformação. 

 

UNIÃO SAGRADA: ATIVAR O MODELO DO SEU CORPO PENTADIMENSIONAL DA NOVA TERRA 
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Meus amados, nesse processo de alinhamento das energias celestiais ou galácticas para dar à luz uma Nova 

Terra, um processo semelhante está também ocorrendo com o seu Sistema de Corpo Multidimensional. 

 

O seu Coração Divino e o Coração da Terra estão se alinhando para criar a Vesica Pisces ou Portal Estelar 

no centro do seu Coração Sagrado. E, neste momento, os Códigos de Luz estão gerando um Novo Modelo 

do seu Corpo Físico de quinta dimensão. 

 

Gostaríamos de lhes explicar isso. Imaginem que o seu Corpo Energético Multidimensional é constituído 

de duas esferas de energia, ou Corações de Energia, que vamos chamar de uma Esfera Celestial e uma 

Esfera Terrena, ou Céu e Terra. No centro, onde essas duas esferas se conectam, está o seu belo Coração 

Sagrado. 

 

Agora, quando essas duas esferas são fortemente ativadas pelos Códigos de Luz Galácticos e pelas 

transmissões galácticas, o seu Coração Sagrado começa a emitir novas instruções para a sua vida na Terra e 

para o seu corpo físico. 

 

Neste momento, os Códigos de Luz Diamantina estão emitindo novas instruções desde o Coração Divino 

para a Ativação de um novo modelo de corpo físico multidimensional. Esse corpo físico é “mais luminoso” 

e menos denso do que o corpo tridimensional, e, por isso, vocês podem notar alguns sintomas dessa 

ativação e transformação. 

 

Em primeiro lugar, podem ocorrer sintomas de estresse, principalmente na região do coração. O seu 

centro cardíaco está assumindo energias imensamente poderosas, à medida que se alinha com a Luz 

Divina, e vocês podem notar que estão sentindo palpitações, ou falta de ar, ou uma leve tensão na região 

do tórax.  

Podem também experimentar insônia e perturbações no sono, como também sonhos incomuns, à medida 

que os seus profundos processos internos alinham-se com os da Consciência Planetária em transformação. 

 

Em 11/11/8, (*) esse Modelo de Corpo Pentadimensional da Nova Terra será plenamente ativado em sua 

matriz celular.  

Meus amados, sentimos que seria uma boa ideia para vocês, neste momento, trabalhar com o alinhamento 

dos Três Corações Sagrados em seu Sistema Multidimensional. Isso vai facilitar o fluxo energético entre eles: 

o Coração Divino ou Coração Cósmico, o seu Coração Sagrado e o Coração Sagrado da Terra.  

Simplesmente visualizem esses três corações em perfeito alinhamento e a Energia da Luz Diamantina fluindo 

entre eles, e no Coração da Terra, de modo que não haja desarmonia ou bloqueios no fluxo.  

Desse modo, vocês estarão cumprindo o seu propósito na Terra, ao simplesmente permitir e aceitar o fluxo 

da Energia Divina, que está apoiando e ajudando a sua transformação. 

 

Meus amados, da mesma forma que vocês estão ativando um novo Modelo do Corpo Pentadimensional, 

assim também acontece com a Terra. O planeta está utilizando as poderosas ondas da Energia de Luz, 

vindas do Coração Divino, para realinhar-se e redesenhar o Corpo Planetário. 

 

Assim sendo, esse processo está em andamento durante muitos anos, e muitos de vocês participaram e 

continuam a participar no trabalho da rede planetária da Nova Terra juntos com a Terra. Isso permite que a 
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Terra trabalhe com vocês ao projetar, sonhar e manifestar a Nova Terra. 

 

A Terra também está trabalhando, ainda assim, com as energias Elementais do Ar, Água, Fogo, Espírito e 

Matéria para facilitar as mudanças e a ativação de um novo Corpo Planetário da Nova Terra.  

Portanto, o Fogo, a Água, o Vento, a Terra e o Espírito é que estão trabalhando para remodelar a realidade 

planetária. Muitos dos eventos naturais que parecem “desastres” ou “eventos tempestuosos” são a prova 

de que a Terra e os Elementais estão trabalhando juntos para remodelar a Terra de Quinta Dimensão, de 

modo que vocês possam criar novas sociedades e novas comunidades de maneiras renovadas, enquanto 

vocês se mostram à altura dos desafios de uma Nova Terra. 

 

A velha sociedade de consumo está morrendo e as pessoas estão perdendo o interesse nas posses e no 

consumo. Uma nova filosofia, com base no compartilhamento sustentável dos recursos, está nascendo na 

Consciência Humana, e isso vai se alinhar com o trabalho das Energias dos Elementais e dos Devas da 

Natureza para criar o Planeta da Nova Terra. 

 

Será um processo lento, mas enquanto vocês estiverem nesse processo, fiquem atentos às mudanças que 

estão ocorrendo e aos modos como o Planeta está moldando o seu destino futuro e o seu corpo, 

igualmente como vocês estão moldando os seus, para alinhar-se com um futuro brilhante de harmonia e 

paz, em uma realidade menos densa, repleta da Luz Dourada e Diamantina! 

 

(*) N.T. – soma de: 2+0+1+5) 

Direitos Autorais: 

 
 

© 2013 Celia Fenn e Starchild Global 

 

http://www.starchildascension.org/  

Este trabalho é licenciado sob a Creative Commons License 

Você é livre para copiar, distribuir, exibir e executar a obra, sob as seguintes condições: Você deve dar crédito ao autor, 
não poderá utilizar este procedimento para fins comerciais, e você não pode alterar, transformar ou basear - se neste 
trabalho. Para qualquer reutilização ou distribuição, você deve deixar claro para outros os termos da licença deste 
trabalho. Qualquer uma destas condições podem ser derrogadas se você obter permissão do detentor dos direitos 
autorais. Qualquer outra finalidade de utilização deve ser concedida autorização pelo autor. 

Tradução: Ivete Brito – adavai@me.com  

https://adavai.wordpress.com/2015/11/07/arcanjo-miguel-cf-061115/ 

http://www.starchildascension.org/ 

  

http://www.starchildascension.org/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
mailto:adavai@me.com
https://adavai.wordpress.com/2015/11/07/arcanjo-miguel-cf-061115/
http://www.starchildascension.org/


Centro de Tecnologia Quântica Copyright 2015 - Reprodução Proibida   
A Abundância está em seus Pensamentos. Manifeste-a! 

9 
 

ATIVANDO NA POTÊNCIA 11:11 
 

Mensagem do Arcanjo Miguel Por Juracyara Saul da Costa 

08 de novembro de 2015 

Amados Mestres, 

 

Quanta Alegria, me invade na transmissão desta mensagem, na Divina, oportunidade de 

Atravessarmos mais um Portal de Grandeza, mais um ciclo, que se contabiliza nos Propósitos do 

Criador. 

 

Romper mais Um Portal 11.11, com cada Um de Vocês, na travessia a Luz e as Transformações... 

 

Emano a Todos as Energias de Portas Abertas, de Novas Experiências Divinas, a Renovação e a 

Regeneração de TUDO em cada Um de Vocês.... 

 

Amados Mestres, nos aproximamos de mais um Marco Divino, na história desta Ascensão, mais 

um Portal 11.11, que se aproxima e já se Abre numa intensidade de Luz Transformadora.... 

 

Desde que se iniciou as entradas de Intensas Propagações de Luz à Terra e aos seus corpos físicos, 

em 11.11.11, que vem ocorrendo muitas transformações no interior da Terra, Mãe Gaia e em seus 

corpos físicos, mentais e emocionais.. 

 

Os movimentos da Kundalini da Terra, da Kundalini individual de cada Um, vem em movimentos 

de Liberação de Luz e Energias Divinas, trazendo as Alterações Celulares e as Ativações e 

Regeneração do DNA humano, para DNA Sagrado na Forma Cristalina e se acentuam formando 

um Novo conceito de Consciência Divina em cada Um, dissipando e se interpondo a forma errônea 

da consciência humana, que integrou em todas as pessoas da Terra.. 

 

Ativando também neste ao longo, as Presenças EU SOU de Toda a Humanidade e as suas 

Divindades Supremas a operarem e tomarem Posse do Ser de Luz, que o São... 

 

E não mais simples andadores na Terra a serem, conduzidos por uma organização desqualificada de 

energias, que sempre governam na sua não lembrança e total esquecimento da existência e Força 

Vital que é DEUS.... 

 

O PAI Criador, o que os Criou em Forma Celeste, Luz e Perfeição, SEMPRE os Esperou com Amor 

 

Para que nestes momentos do seu ACORDAR, do seu RETOMAR a sua Verdadeira e Original Forma 

Celeste, estivessem Protegidos, Armados com a Luz Divinal, Posicionados como Guerreiros de 

DEUS, para cumprir efetivamente o seu EU SUPERIOR, que é o MESTRE DE DEUS nesta Terra. 

 

Assim DEUS, envia para a Glorificação, Crescimento, Iluminação e Elevação de cada Um de Vocês e 

da Terra Luz, muita Luz em Gama e Potência para conduzir a sua Abertura de Dons e Crescimentos 
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nos Portais Divinos, nas Explosões Solares, nos Anjos Divinos, na Força Propulsora de Amor, para o 

seu tão desejado DESPERTAR, o Divino VOLTAR A DEUS, o Incomensurável VOLTAR A VOCÊ..... 

 

Amados Mestres, Vocês São a Fortaleza da Terra, é a Hora de Ativar o seu Pensar, as suas 

Emanações, a sua Consciência SOMENTE no Bem Maior, 

 

Todas as suas Emanações ao Universo de Sentimentos e Pensamentos, Tem que mudar Agora... 

 

O que Emanam Expandem, o que Emanam em Intenções Expandem, o que Emanam em Amor 

Expandem por Todo o Cosmo... 

 

A concentração de Força em Luz, Amor e Sentimentos, tem que alcançar Agora o ápice da Alegria, 

do Triunfo, da Paz, do Amor em Todos os Atos, Ações que soam do seu Ser Sagrado... 

 

Tudo que é mal, duvidoso, doloroso e sem a Ação de Amor é de governo desqualificado.. 

 

Não é de DEUS e nem Divino... 

 

É chegado a Hora de separarem o joio do trigo, os seus pensamentos e sentimentos emanados a 

Terra e a sua Humanidade, com a qualificação de Santas e Sagradas... 

 

Vocês Mestres, são o que Pensam, São o que Julgam, São o que Emanam.... 

 

Esta é a separação do Joio e do Trigo o seu Pensar, o seu Agir, o seu Amar..... 

 

O Joio é a peste perniciosa 

 

O Trigo é a Unificação e a Infinidade da Fartura Divina, da Abundância Divina, do Bem que Você 

traz ao Mundo, quando se torna DEUS, quando Pensa como DEUS, quando Senti como DEUS e 

Emana como DEUS, no Puro e Incondicional Amor..... 

 

Amados Mestres, Adentrem mais esta Porta Divina, o Portal 11.11, como DEUS, não atravessem 

como humanos, atravessem como Seres de Luz, como o Criador que o São e se Elevem para a 

Criação do Novo, de Tudo Novo, de Você o Novo DEUS..... 

 

 

TRANSCREVO UMA MEDITAÇÃO PARA A PASSAGEM DO PORTAL 11.11 

 

CRIADOR SUPREMO 

CRIADOR DE MIM 

UNIFICADO AO SEU SER 

ADENTRO, PASSO PELA PORTA DA LUZ.... 

 

ATRAVESSO COMO DEUS 
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DEIXO FICAR O HUMANO QUE EU NÃO SOU 

ATRAVESSO COMO DEUS 

QUE EU SOU..... 

 

RECEBO AGORA, TODAS AS ATIVAÇÕES 

CELULARES, DA CONSCIÊNCIA DIVINA 

DOS DONS CELESTES, DO DNA SAGRADO 

ATRAVESSO COMO DEUS 

QUE EU SOU...... 

 

RECEBO E ATIVO EM MEU SER 

A TOTALIDADE DO AMOR 

A COMPAIXÃO E A INFINITA LUZ 

QUE EU SOU 

ME TRANSFORMO DEUS.... 

 

ATIVO 11.11 

ATIVO 11.11 

ATIVO 11.11 

 

SOU LUZ 

SOU A GRANDEZA DIVINA 

SOU LIVRE 

SOU DEUS..... 

 

 

Amados Mestres, este Portal terá como ápice de Potência o horário 11.11hs. Entrem e se Tornem 

o operar como DEUS Agora e para Sempre.... 

Contamos com o seu Amor, com a sua Consciência de MESTRES, para Elevar a Terra, para Voltarem 

para Casa e não se perderem deste caminho...... 

 

Emano Amor, a Luz da Paz e do Novo.... 

Em Amor 

Eu Sou Miguel 

E os Abençoo 

Direitos Autorais: 

Juracyara Saul da Costa © 

Todos os direitos reservados. 

Por favor, compartilhe os textos e canalizações, contanto que o autor e as informações de contato 

sejam sempre incluídos, a mensagem esteja completa e os créditos dados a autora. 

http://juracyarasauldacosta.blogspot.com.br/  

http://bomdiamestres.blogspot.com.br/  

http://www.centrodeapoiomiguelarcanjo.com.br/site/html/index.php  

http://juracyarasauldacosta.blogspot.com.br/
http://bomdiamestres.blogspot.com.br/
http://www.centrodeapoiomiguelarcanjo.com.br/site/html/index.php
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Texto parcial do comando Ritual da Prosperidade em Luz 

 
Sugiro que seja lido pelo menos três vezes para assimilar o conteúdo, depois pode  

ativar o comando que já vai ativar todas as instruções. 
 
 
1.) Eu sou um ser de fogo violeta 
2.) Eu sou a pureza que Deus deseja 
3.) EU SOU Ativar Chama Violeta Multidimensional em Luz 
4.) EU SOU Ativar Pulsar, Pulsar, Pulsar, Pulsar, Pulsar, Pulsar. AGORA 

 
(3) PROTEÇÃO - Em seguida faz-se a proteção do ambiente com a seguinte invocação em voz alta: (3 vezes) 
 

5.) Ó Deus todo poderoso presente em meu coração, projetai agora mesmo, com a rapidez do 
relâmpago, um tubo de força eletrônica em torno de mim. Torna-o tão poderoso que nada de mal 
possa penetrar, faz com que eu seja invisível, invencível e invulnerável a tudo que não seja o teu 
amor, tua sabedoria e teu poder. Bendito sejas Deus todo poderoso por atender ao meu apelo. 

6.) EU SOU Ativar Pulsar, Pulsar, Pulsar, Pulsar, Pulsar, Pulsar. AGORA 
 

(4) DECRETOS - Continue com os seguintes decretos, de forma vibrante, forte e ritmada: 
 

7.) Eu sou o que eu sou: a lei de toda riqueza, de toda opulência, de toda substância, de tudo que eu 
possa desejar de positivo e construtivo, nesse instante mesmo e por toda a eternidade. 

8.) Eu sou o que eu sou: a lei da presença em minhas mãos e de meu uso das riquezas e da opulência 
divina nesse instante mesmo e por toda a eternidade. 

9.) Eu sou o que eu sou: ó Deus todo poderoso presente em meu coração, dá-me dez vezes mais do 
que eu vos peço e faça com que eu o empregue ao serviço da luz. Eu aceito a manifestação 
instantânea desses recursos e te agradeço. 

10.) Eu sou o que eu sou: a lei da abundância que espalha em meu lar, em minha vida e em meu 
mundo. Eu te agradeço ó Deus e empregarei está abundância ao serviço da luz. 

11.) Eu sou o que eu sou: a lei da vitória do amor divino que me dá uma avalanche de riquezas infinitas 
para a realização do plano divino. 

12.) Eu sou o que eu sou: eu sou a ressurreição e a vida de toda opulência, riquezas e prosperidades 
que invadem a minha vida aqui e agora. 

13.) Eu sou o que eu sou: Arcanjo Miguel e legião da luz, espalhai sobre nós vossas riquezas infinitas. 
Eu sou, eu sou, eu sou. 

14.) Eu sou o que eu sou: ó Deus todo poderoso presente em meu coração, ó toda poderosa presença 
eu sou, sustentem todos esses apelos por tua luz cósmica e mantenham sua eficácia por toda a 
eternidade. 

15.) Eu sou o que eu sou: eu prometo aqui e agora me dedicar para a felicidade de todos os seres e 
oferecer generosamente minha prosperidade para que todos os seres sejam beneficiados com luz, 
paz e amor. 

16.) EU SOU Ativar Pulsar, Pulsar, Pulsar, Pulsar, Pulsar, Pulsar. AGORA 
 

(5) DECLARAÇÃO DE PRINCÍPIOS - Leia agora os seguintes princípios de abundância, de forma lenta e 
concentrada: 
 

17.) Deus é Abundância generosa e infalível, a rica substância onipresente e infalível, a rica substância 
onipresente do Universo. Essa fonte de plena provisão de prosperidade infinita está 
individualizada em mim – é a minha realidade. 
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18.) Eu elevo minha mente e meu coração para estar consciente, para entender e saber que a Divina 
Presença EU SOU é a Fonte e Substância de todo meu bem. 

19.) Eu estou consciente da Divina Presença como minha Abundância generosa. Eu estou consciente 
da atividade constante dessa Mente Infinita e Próspera; portanto, minha consciência está 
preenchida com a Luz da Verdade. 

20.) Pela consciência que tenho do meu Verdadeiro Eu, do meu Ser Crístico como a minha verdadeira 
Fonte, eu derramo em minha mente e na natureza dos meus sentimentos a verdadeira substância 
do Espírito – essa substância é o meu suprimento e assim minha consciência da Presença de Deus 
em mim é o meu suprimento. 

21.) Dinheiro não é o meu suprimento. Nenhuma pessoa, nenhum lugar ou nenhuma condição 
constitui o meu suprimento. Minha consciência, minha compreensão e meu conhecimento da 
atividade todo-provedora da Mente Divina dentro de mim é o meu suprimento. Minha consciência 
dessa Verdade é ilimitada; portanto, meu suprimento é ilimitado. 

22.) Meu suprimento interno, instantânea e constantemente, toma a forma e a experiência das minhas 
necessidades e desejos e, como o Princípio do Suprimento em ação, é impossível que eu tenha 
qualquer necessidade ou desejo insatisfeitos. 

23.) A Consciência Divina Eu Sou está sempre expressando sua verdadeira natureza de Abundância. 
Isso é sua responsabilidade, não minha. Minha única responsabilidade é estar consciente da 
Verdade. Portanto, eu estou totalmente confiante em soltar e deixar que Deus apareça como a 
suficiência total e abundante em minha vida e em meus negócios. 

24.) Minha consciência do Espírito dentro de mim como uma Fonte ilimitada é o Poder Divino que 
restaura os anos que o gafanhoto tem comido, que faz todas as coisas se tornarem novas, que me 
eleva para a Alta Estrada da prosperidade abundante. Essa consciência, essa compreensão e esse 
conhecimento do Espírito aparecem em cada forma e experiência material que eu possa vir a 
desejar. 

25.) Quando estou consciente do meu Verdadeiro Eu como meu abastecimento total, eu me torno 
totalmente preenchido. Estou, agora, consciente dessa verdade. Eu encontrei o segredo da vida e 
descanso no conhecimento de que a Atividade da Abundância Divina está eternamente operando 
em minha vida. Eu, simplesmente, tenho de estar consciente da fluência da radiação daquela 
energia Criativa, que de maneira contínua, fácil e sem esforço está transbordando da minha 
Consciência Divina. Eu agora estou consciente. Eu agora estou no fluxo. 

26.) Mantenho a minha mente e pensamentos desligados deste mundo e concentro inteiramente Deus 
em Mim, como a Causa da minha prosperidade. Admito a Divina Presença como a única atividade 
em meus negócios financeiros e como a substância de todas as coisas visíveis. Ponho a minha fé 
no Princípio da Abundância em ação dentro de mim. 

27.) EU SOU Ativar Pulsar, Pulsar, Pulsar, Pulsar, Pulsar, Pulsar. AGORA 
 

 DECRETO DA FORTUNA -  
 

28.) Fortuna Deusa da abundância 
das riquezas de Deus no alto 
envia os tesouros do sol 
e concede agora àqueles 

29.) Que tem no coração a luz de Deus 
todo o poder para trazer dos céus 
a abundância que expande o plano 
que os mestres tem para o ser humano 

30.) Nossa consciência afina pela tua 
amplia a visão e faz nos ver 
que todos podem ter riqueza 
se invocarem Deus com fé e firmeza 
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31.) Que desça aqui, por nosso clamor 
um farto maná da mão de Deus 
que todos expressem divino amor 
aqui embaixo e nos altos céus 

32.) EU SOU Ativar Pulsar, Pulsar, Pulsar, Pulsar, Pulsar, Pulsar. AGORA 
 

Segredos de Prosperidade 1 
 

33.) Em nome da minha Poderosa Presença do EU SOU e do meu Santo Cristo Pessoal, EU SOU, EU 
SOU, EU SOU a ressurreição e a vida das minhas finanças (3x), agora manifestadas em minhas 
mãos e para meu uso hoje! 

34.) Em nome da minha Poderosa Presença do EU SOU e do meu Santo Cristo Pessoal, EU SOU a 
Presença que comanda a paz e que expulsa toda a ansiedade, todo o medo, toda a dúvida, todo o 
questionamento humano sobre a minha capacidade de precipitar abundância divina no meu 
mundo, agora. 

35.) Em nome da minha Poderosa Presença do EU SOU e do meu Santo Cristo Pessoal, EU SOU e estou 
decretando aqui e agora um fim para qualquer falta que se tenha manifestado nas minhas 
finanças ou na minha saúde. 

36.) Em nome da minha Poderosa Presença do EU SOU e do meu Santo Cristo Pessoal, EU SOU a plena 
abundância de Deus que flui livremente do seu armazém divino de abundância cósmica para as 
minhas mãos e para o meu mundo, para meu uso agora. E EU SOU e estou revertendo a maré de 
todos os bloqueios nos meus quatro corpos inferiores, que possam impedir o fluxo das Suas 
bênçãos na minha vida. 

37.) Em nome da minha Poderosa Presença do EU SOU e do meu Santo Cristo Pessoal, EU SOU: 
Integridade. Eu e o meu Pai somos Um só. Eu e minha Mãe somos Um só. Em nome de Toda 
Poderosa Presença do EU SOU e do meu Santo Cristo Pessoal, EU SOU um filho de Deus e, 
portanto, aceito agora todas as riquezas que Deus deseja conceder-me. 

38.) Em nome da minha Poderosa Presença do EU SOU e do meu Santo Cristo Pessoal, EU SOU e estou 
recebendo, aceitando e absorvendo a chama da iluminação cósmica vinda da Presença vivente do 
Deus e da Deusa Meru, no Templo da Iluminação, que me dá a conhecer no momento o plano 
perfeito para a minha vida, para a minha família, as minhas finanças, a minha saúde. 

39.) Em nome da minha Poderosa Presença do EU SOU e do meu Santo Cristo Pessoal, EU SOU rico, 
pois todas as coisas que o Pai tem são minhas. (João 16: 15) 

40.) Em nome da minha Poderosa Presença do EU SOU e do meu Santo Cristo Pessoal, EU SOU o bem 
de Deus, a felicidade de Deus, a alegria de Deus, a abundância de Deus, o amor de Deus, a 
sabedoria de Deus, a saúde de Deus manifestando-se em todos os assuntos, e recuso quaisquer 
pensamentos negativos. 

41.) Em nome da minha Poderosa Presença do EU SOU e do meu Santo Cristo Pessoal, EU SOU e 
afirmo vezes sem conta: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará". (Salmos 23: 1) 

42.) EU SOU Ativar Pulsar, Pulsar, Pulsar, Pulsar, Pulsar, Pulsar. AGORA 
 

Segredos de Prosperidade 2 
 

43.) Em nome da minha Poderosa Presença do EU SOU e do meu Santo Cristo Pessoal, EU SOU e 
afirmo diariamente: "Não a minha vontade, não a minha vontade, não a minha vontade, mas sim a 
tua, seja feita, ó Deus". 

44.) Em nome da minha Poderosa Presença do EU SOU e do meu Santo Cristo Pessoal, EU SOU e estou 
buscando primeiro o reino de Deus e a Sua justiça, sabendo com toda a fé que todas as coisas me 
serão acrescentadas se eu acreditar verdadeiramente que o meu Pai celestial sabe o que 
necessito. (Mat. 6:33) 
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45.) Em nome da minha Poderosa Presença do EU SOU e do meu Santo Cristo Pessoal, EU SOU a 
satisfação de todas as minhas necessidades e carências. 

46.) Em nome da minha Poderosa Presença do EU SOU e do meu Santo Cristo Pessoal, EU SOU o poder 
de Deus manifestando-se no meu mundo, controlando completamente a minha vida e banindo 
para sempre todos os sentimentos de insegurança, inferioridade e falta de auto-estima. 

47.) Em nome da minha Poderosa Presença do EU SOU e do meu Santo Cristo Pessoal, EU SOU e 
invoco a lei do perdão para todos os maus usos da vida abundante no passado, e eu avanço hoje 
para a vitória! 

48.) Em nome da minha Poderosa Presença do EU SOU e do meu Santo Cristo Pessoal, EU SOU sempre 
humilde diante de Deus por todas as bênçãos que Ele me concedeu e sempre Lhe dou glória e 
louvor pelas minhas realizações e sucessos. 

49.) Em nome da minha Poderosa Presença do EU SOU e do meu Santo Cristo Pessoal, EU SOU e estou 
reivindicando a minha vitória agora - vitória nas minhas finanças, vitória na minha saúde, vitória 
nas minhas emoções, vitória em todas as fases da minha vida. 

50.) Em nome da minha Poderosa Presença do EU SOU e do meu Santo Cristo Pessoal,. EU SOU e estou 
aceitando na minha consciência, no meu ser e no meu mundo que Jesus veio para que eu pudesse 
ter vida, e com mais abundância. (João 10:10) 

51.) Em nome da minha Poderosa Presença do EU SOU e do meu Santo Cristo Pessoal, EU SOU 
sabedoria divina que me guia nos caminhos da retidão e da abundância pelo Seu nome. Amém. 

52.) Em nome da minha Poderosa Presença do EU SOU e do meu Santo Cristo Pessoal, EU SOU e estou 
aceitando a promessa de Jesus de que "tudo o que pedirmos em oração, crendo, o receberemos". 
(Mateus. 21 :22) 

53.) EU SOU Ativar Pulsar, Pulsar, Pulsar, Pulsar, Pulsar, Pulsar. AGORA 
 
Segredos de Prosperidade 3 
 

54.) Em nome da minha Poderosa Presença do EU SOU e do meu Santo Cristo Pessoal, EU SOU e 
acredito que "tudo quanto o Pai tem é meu", e aceito-o com gratidão nas minhas mãos e para 
meu uso hoje. (João 16:15) 

55.) Em nome da minha Poderosa Presença do EU SOU e do meu Santo Cristo Pessoal, EU SOU a vitória 
da minha abundância divina agora, reivindico-a e elimino, aqui e agora, qualquer manifestação de 
falta que já tenha aparecido no meu mundo. Avanço vitoriosamente deste dia em diante, assim 
Deus me ajude! EU SOU a vitória! EU SOU a vitória! EU SOU a vitória! 

56.) Em nome da minha Poderosa Presença do EU SOU e do meu Santo Cristo Pessoal, EU SOU e estou 
declarando o fim de toda a procrastinação (retardo, atraso de vida) na minha vida, hoje! 

57.) Em nome da minha Poderosa Presença do EU SOU e do meu Santo Cristo Pessoal, EU SOU e 
espero que Deus responda às minhas orações imediatamente, e peço-Lhe que as ajuste de acordo 
com a direção divina e a Sua vontade. EU SOU e estou disposto a esperar com paciência pela 
manifestação dessa vontade. 

58.) Em nome da minha Poderosa Presença do EU SOU e do meu Santo Cristo Pessoal, EU SOU e estou 
pedindo para ser purificado para poder subir mais alto, para o próximo degrau da minha 
Cristicidade. 

59.) Em nome da minha Poderosa Presença do EU SOU e do meu Santo Cristo Pessoal, EU SOU e estou 
louvando a Deus, diariamente, pelas dádivas que me dá, e dizendo: "Grandes e maravilhosas são 
as Tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os Teus caminhos, ó Rei dos 
Santos". (Apocalipse 15:3) 

60.) Em nome da minha Poderosa Presença do EU SOU e Santo Cristo Pessoal, EU SOU e estou 
clamando a minha vitória agora, quando digo: "Aqui e agora, EU SOU o ser vitorioso!" 

61.) Em nome da minha Poderosa Presença do EU SOU e do meu Santo Cristo Pessoal, EU SOU e estou 
aceitando a responsabilidade pela minha vida e deixo de racionalizar as situações que não me 
agradam. EU SOU e estou dizendo agora com Serapis Bey: '''O futuro é o que nós fazemos dele, tal 
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como o presente é o que fizemos dele", e EU SOU e estou determinado a mudar a minha vida 
agora mesmo ao aceitar as correntes da chama da ascensão. 

62.) Em nome da minha Poderosa Presença do EU SOU e do meu Santo Cristo Pessoal, EU SOU e estou 
ascendendo diariamente conforme conquisto os meus medos, as minhas ansiedades, os meus 
ódios, os meus sentimentos de falta de auto-estima, as minhas vibrações de desarmonia. 

63.) Em nome da minha Poderosa Presença do EU SOU e do meu Santo Cristo Pessoal, EU SOU uma 
chama de Deus, do Amor radiante do Coração de Deus no Grande Sol Central. 

64.) EU SOU Ativar Pulsar, Pulsar, Pulsar, Pulsar, Pulsar, Pulsar. AGORA 
 
Segredos de Prosperidade 4 
 

65.) Em nome da minha Poderosa Presença do EU SOU e do meu Santo Cristo Pessoal, EU SOU um 
Filho de Deus. Neste dia estou imbuindo a substância que está no meu coração, e que posso 
comandar com a chama do Amor, vinda da mão de Deus Todo-Poderoso. Envio essa chama do 
meu ser para toda a parte e em todas as direções para realizar a obra perfeita de Deus, e retomar 
para mim com todo o Amor divino que estou enviando. (Decreto 0.07) 

66.) Em nome da minha Poderosa Presença do EU SOU e do meu Santo Cristo Pessoal, EU SOU, EU 
SOU, EU SOU livre - a servidão não me detém; EU SOU a plena lei do Amor que a tudo e a todos 
mantém. 

67.) Em nome da minha Poderosa Presença do EU SOU e do meu Santo Cristo Pessoal. 
68.) EU SOU e dou graças por toda a abundância de Deus e aceito-a com alegria, agora! 
69.) Em nome da minha Poderosa Presença do EU SOU e do meu Santo Cristo Pessoal, EU SOU e 

espero que a minha prosperidade divina se manifeste, agora! 
70.) Em nome da minha Poderosa Presença do EU SOU e do meu Santo Cristo Pessoal, EU SOU 

iluminação Crística, mestria Crística, vitória Crística atuando no meu mundo agora, e expulso 
todos os pensamentos negativos ou faltas. 

71.) Em nome da minha Poderosa Presença do EU SOU e do meu Santo Cristo Pessoal, EU SOU e estou 
provando agora, aqui, ó Senhor dos Exércitos, como nos pediste para fazer, e EU SOU e espero 
que abras as janelas do céu e derrames sobre mim uma bênção tal, que dela me advenha a maior 
abastança. (Ml 3:10) 

72.) Em nome da minha Poderosa Presença do EU SOU e do meu Santo Cristo Pessoal, EU SOU gratidão 
divina em ação. 

73.) Em nome da minha Poderosa Presença do EU SOU e do meu Santo Cristo Pessoal, EU SOU a 
perfeição total de Deus, que hoje se manifesta nas minhas mãos e na minha vida, e traz direção 
divina para a minha saúde, para as metas da minha vida e para as minhas finanças. 

74.) Em nome da minha Poderosa Presença do EU SOU e do meu Santo Cristo Pessoal, EU SOU e estou 
provando a lei do dízimo, tal como EU SOU e estou honrando "o Senhor com a minha fazenda e 
com as primícias de toda a minha renda". (Pro 3:9) 

75.) Em nome da minha Poderosa Presença do EU SOU e do meu Santo Cristo Pessoal, EU SOU e estou 
me esvaziando a cada dia, para que Deus possa me preencher de novo com mais luz. EU SOU 
assim recarregado para que possa dar-me aos outros, vezes sem conta. 

76.) Pai, perdoa-me. Eu invoco a lei do perdão para todos os maus usos da vida abundante. Que a Tua 
misericórdia, que dura para sempre venha agora ao meu templo. E do coração da misericórdia, ó 
Deus, pela graça que tens para com os Teus filhos, entra agora no meu templo e sê o multiplicador 
do pão da vida. 

77.) Que eu seja apenas o instrumento e Tu, ó Deus, o convidado bem-vindo e aquele que ocupa 
realmente o meu templo. Peço, ó Deus. para ser o instrumento da Tua Vida. Vem agora e executa 
a obra perfeita por meu intermédio. 

78.) EU SOU Ativar Pulsar, Pulsar, Pulsar, Pulsar, Pulsar, Pulsar. AGORA 
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(7) oferecimento final 
 

79.) De todo o meu coração e 
do mais sagrado em minha alma 
ofereço este ritual para que 
todos os seres sejam beneficiados 

80.) Que todos os seres sejam felizes! 
Que todos os seres sejam ditosos! 
Que todos os seres estejam em paz! 

81.) Que assim seja! 
82.) EU SOU Ativar Pulsar, Pulsar, Pulsar, Pulsar, Pulsar, Pulsar. AGORA  
83.) EU SOU E agradeço por todas as bênçãos e dadivas recebidas. 

84.) EU SOU Ativar o mantra da compaixão: OM MANI PÉME HUN. 

85.) EU SOU Ativar Pulsar, Pulsar, Pulsar, Pulsar, Pulsar, Pulsar. AGORA 

Fonte : http://anjodeluz.ning.com 

Abundância e Abertura. Segredos de Prosperidade. Ritual da Prosperidade. 

 Postado por Celia em 5 novembro 2015 às 9:00 
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